
 

 
 

 

 

REFERAT WEBKOMITÉEN 

VALG: 

VERV Valgt inn Varighet Navn 

Leder 08.02.20 2 år Robert  

Nestleder 15.01.20 2 år Lars Arne 

Kasserer 16.01.19 2 år Lars 

Sekretær 15.03.20. 2 år Tom 

 

● Godkjenning av innkalling. 
 

● Lese 12 konsepter for service.  
 

● Tre spørsmål fra selvransakelsen. 
 

1. Er vi flinke til å følge opp og hjelpe hverandre i komiteen? 
Ja, vi er veldig flinke til å hjelpe hverandre. 
 
 

2. Hvor enhetlig svarer vi på henvendelser? 
Vi er enige om at vi svarer omtrentlig likt, og mener vi gir gode svar. Vi ser alle på 
malene som ligger i mappen “maler” i webmailen, og benytter innhold fra disse. 
 
 

3. Hvor godt utvikler vi oss i takt med den generelle web-utviklingen? 
Vår nettside anser vi som funksjonell og dekker våre brukeres behov, og innholdet 
holdes oppdatert. Kostnadene ved dagens løsning er også rimelig i drift og 
vedlikehold. 
 
 

 

DATO/STED 18.11.2020 kl. 19.00 Zoom ID; 844 9068 4851 (passord 1953) 
Møteleder Robert 
Referent Tom 
Innkalte deltakere 
Deltakere 

Lars, Tom, Robert, Lars Arne, Dag 
Lars, Tom, Robert, Lars Arne, Dag 



 

 
 

 
 
Rapportering betrodde tjenere (alle fyller inn sine rapporter før møte) 
 

● Leder 
Har ikke hatt noen faste oppgaver denne perioden. Men hjulpet litt både her og der. 
Har sammenlignet excel møtelisten fra wso og ordnet med det.  
Lagt ut oppdatert retningslinjer for smittevern på vår hjemmesiden.  
  

● Nestleder 
Har hatt møtelister denne perioden. Og i takt med innstramming på korona reglene 
har arbeidsmengden økt. Har fått litt hjelp av leder, så det har gått greit. Har sendt inn 
møtelisten til WSO ved månedsskiftet.  
 

● Kasserer 
Har hatt områder og regionen denne perioden. 
 

● Sekretær 

Ansvarlig for generelle henvendelser. Det har vært noen henvendelser, og spesielt en 
dialog rundt engelskspråklig møte som er vanskelig å vite svaret på. Se egen sak på 
sakslisten. 

Oppdatert smittevern dokument som har blitt lansert på nettsiden vår. 

● Tjener # 1 
 
Lite å gjøre - lagt ut en sak om webinar på zoom og slettet spam- og inn-box 
 

Saker: 

● Arbeidsoppgaver:  

 

 

Arbeidsoppgaver Forrige måned Denne måned 

Arrangementer: Tjener #1 Nestleder 

Områder og region:  Kasserer Tjener #1 

Henvendelser:  Sekretær Kasserer 

Møteliste:  Nestleder Leder 

Slette media: Tjener #1 Sekretær 



 

 
 

 

● Oppdatering møtelister til app/WSO 
○ Se referat fra møte januar 2020 for info om hvordan markere endringer i 

excelarket.  
Har vi fått oppdatert liste fra WSO? Lista ble sendt inn ved månedsskiftet. 

 

● Utvikling av hjemmesida 
Har fått spørsmål om det kan ordnes slik at en kan søke på møter på andre språk. Pr. i 
dag er de fleste møtene norsktalende, men har en på Farsi og en på Russisk. Mulig det 
vil utvikle seg, og da tenker man at må i møtesøk kan hake av for f.eks. “russisktalende 
møte”. Det ble gitt som svar at dette var en funksjon som vi ikke hadde, men hvis 
behovet økte ville vi se på det. Vil vi det? 

Kasserer kontakter support og forespør løsningsforslag og pris. 
 

● Midlertidig stengte møter som fortsetter på Zoom 
Noen fortsetter med Zoom-møter når de nå må midlertidig stenge de fysiske møtene. 
Kan vi ta en diskusjon på hvordan vi enhetlig legger ut informasjon om disse møtene? 
Best praksis med møter som både stenger og har online møte. 

Vi skriver “Er på Zoom” og krysser av på “møte er stengt”. 
 

● Eventuelt 
○ Skal vi legge ut zoom ID for våre komitémøter på vår hjemmesiden? 

Ja det gjør vi. 

○ Skal Webkomiteen være proaktive ved å opprette et Zoom-abonnement for 
webkomiteen eller NA Norge slik at vi ikke er avhengige av privatpersoner, og 
som kan benyttes av regionen og underkomiteer? 

Leder sjekker ut hvilke muligheter det er for å registrere Zoom konto på 
webkomiteen, med tanke på betaling osv. Vi tar en beslutning på hva vi gjør på 
neste møte, når vi har fått oversikt over mulighetene.  

 

Avslutte med sinnsrobønnen “gjør service, det virker”.  

Neste webkomitémøte blir onsdag 16.12.2020 kl 19.00. 

 


